SLEVET: STUDENT-DRIVEN LEADERSHIP SKILLS DEVELOPMENT PROGRAMME IN VET SCHOOLS
ID: 2018-1-LT01-KA202-046951

ОБЯВА
Националната финансово-стопанска гимназия, гр. София участва в проекта
SLEVET: Student-driven leadership skills development programme in VET schools
„Лидерски умения в професионалните училища“, по програма „Еразъм+“ КА202. Наши
партнъори са Националната школа по мениджмънт в България, организацията Bridging
to the Future „Мост към бъдещето“ от Великобритания, както и училищa от Литва, Латвия
и Словения.
След проучване сред учениците от 8. клас, техните родители и учители ще бъде
определена целева група от 20 ученици, която ще се обучават допълнително по
училищни предмети, които представляват затруднение за тях. Едновременно с това
учениците ще развиват своите умения за живота – лидерство, предприемачески умения,
ефективна комуникация, разрешаване на проблеми, планиране и организиране,
устойчивост на стрес и критично мислене.
Преподаватели на осмокласниците ще бъдат девет ученици от 10. клас, които ще
преминат специално обучение във Великобритания или България, а учителите ще бъдат
техни ментори.
Националната финансово-стопанска гимназия обявява конкурс за подбор на 9
(девет) ученици за участие в международния проект SLEVET Student-driven Leadership
Skills Development Programme in VET Schools ID: 2018-1-LT01-KA202-046951.
Изисквания към кандидатите:
1. Да са ученици в Х клас на учебната 2018/2019 г.
2. Да имат среден успех от учебната 2017/2018 г. и от първия учебен срок на
2018/2019 г. не по-нисък от мн.добър 5.00
3. Да имат среден успех по предметите български език и литература, английски език
и математика от учебната 2017/2018 г. и от първия учебен срок на 2018/2019 г. не
по-нисък от отличен 5.50
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление до директора на гимназията на български език
2. CV европейски формат на английски език
3. Мотивационно писмо на български език
4. Копия на сертификати за езикови умения (ако притежават такива)
5. Списък на извънкласни дейности и постижения по време на обучението в НФСГ
Краен срок за подаване на документите: 25 март 2019 г.
Документите се подават в стая № 37 от 8.30-17.30 часа.

